
 

 

รหสัทวัร  ITV2000105 
ทัวรพมา มัณฑะเลย พุกาม 3วัน2คืน (WE) 
นําทานเดินทางสูดินแดนแหงพระพุทธศาสนา รวมเดินทางไปกราบไหวพระและทาํบุญ ชมและสัมผัส
กับวัฒนธรรม ขนบประเพณี ประเทศพมา   
∞ชมดินแดนเจดียหมื่นองค ทะเลเจดียเมืองพกุาม 
∞สักการะ 1ใน 5มหาบชูาสภานศกัดสิ์ทธิ ์เจดียชเวสิกอง  
∞สัมผัสสะพานไมที่ยาวที่สุดในโลก สะพานไมอูเบ็ง   
∞ชมพิธศัิกด์ิสิ์ทธิ์ ของชาวมัณฑะเลย ลางหนาพระพกัตร “พระมหามัยมุนี” 
∞ชมพระราชวงัไมสกัทาสวยงามที่สดุแหงหน่ึง พระราชวังมัณฑะเลย 
∞สักการะวดัศักดิ์สทิธิ์ของเมือง วัดอนันดา ชมเจดียติโลมินโล  วดัหารธรรมยงัยี   
พักโรงแรมพุกาม 1 คืน โรงแรมมัณฑะเลย 1 คืน 
เมนูพิเศษ:เมนูกุงแมน้ําเผา 

 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 วันแรก กรุงเทพฯ – มัณฑะเลย - พุกาม - ชมพระอาทิตยทะเลเจดียเมืองพุกาม -ละครหุน

กระบอก     ไ อาหารกลางวนั,เย็น  
06.30 น. พรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิอาคารผูโดยสารขาออกช้ัน 4  

เคานเตอร E โดยมีเจาหนาที่คอยใหการตอนรับ 
09.55 น. ออกเดินทางสูกรุงมัณฑะเลย โดยสายการบินไทยสมายล เที่ยวบินที ่WE309 

(มีบริการอาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง)  
11.20 น. เดินทางถึง เมืองมัณฑะเลย ผานพิธกีารตรวจคนเขาเมือง
เปนที่เรียบรอยแลว  

(เวลาทองถิ่นที่เมียนมารชากวาประเทศไทยคร่ึงช่ัวโมง) 
     เที่ยง  ไรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย ออกเดินทางสูเมือง พกุามโดยรถบัสปรับอากาศ เมืองพกุาม
(Bagan)   (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง)  พุกาม
ดินแดนแหงเจดียหม่ืนองค ทีม่ีอายุกวา 2,000ป ของกษัตริยอนุรุทมหาราชแหง
อาณาจกัรพกุาม นําทานไปชมววิเจดียเมอืงพกุามเหมาะแกการชมวิวพระอาทติยตกดิน
ยามเย็น หรือวิวพระอาทิตยขึ้นยามเชาตรู  

เย็น ไรับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร   
นําทานชมโชวเชิดหุนกระบอก 

  :นําทานเขาสูที่พกัโรงแรม Famous  หรือ Bagan Sense Hotel  หรือเทียบเทา: 
 

วันทีส่อง     เจดียชเวสกิอง - วัดอนันดา - เจดียตโิลมินโล - วิหารธรรมยังยี - สะพานไมอูเบง็                        
ไ  อาหารเชา,กลางวนั,เย็น  

     เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานไหว เจดียชเวสิกอง 1ใน 5 มหาสถานสิ่งศักด์ิ
สิทธของพมาซึ่งเปนสถูปด้ังเดิมของพมาโดยแทสรางขึ้น
หลังพระเจาอโนรธาขึ้นครองราชย เพื่อใชบรรจุพระบรม
สารีริกธาตุจากพระสรีระหลายสวนมีลักษณะเปนสีทอง

 
วันเดินทาง 

ราคา
ผูใหญ 

ราคาเดก็2-
6ป ไมเสริม

เตียง 
พักเดี่ยว

เพ่ิม ที่น่ัง 
13-15 กุมภาพันธ 63 11,888 

ไมมีราคา
เด็ก 

3,500 25 
27-29 กุมภาพันธ 63 11,888 3,500 25 

5-7  มีนาคม  63 11,888 3,500 25 
19-21 มีนาคม 63 11,888 3,500 25 
26-28 มีนาคม 63 11,888 3,500 25 



 

 

ขนาดใหญ ใชเปนทั้งที่ประชุมสวดมนตและศูนยกลางของพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทใน
พุกาม 
หลังจากน้ันเดินทางสู  วัดอนันดา  ต้ังอยูทางทิศตะวันออกของกําแพงเมือง เปนวัดสีขาว 
มองเห็นไดชัดเจนสรางเสร็จเมื่อป 1091 ซึ่งวิหารแหงน้ี
นับไดวาเปนวิหารที่มีขนาดใหญที่สุดในพุกาม มีรูปราง
เปนสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีมุขเด็จยื่นออกไปทั้ง 4 ดานซึ่ง
ตอมาเจดียแหงน้ีเปนตนแบบของสถาปตยกรรมพมาใน
ยุคตนของพุกาม และสิ่งที่นาทึ่งของวิหารแหงน้ีก็คือ ที่
ชองหลังคาเจาะเปนชองเล็กๆ ใหแสงสวางสองลงมา
ตององคพระ ใหมีแสงสวางอยางนาอัศจรรย  

เที่ยง       ไรับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร 
บาย  นําทานแวะชมของขึน้ช่ือของเมืองพกุามกคื็อ เคร่ืองเขิน (Lacquer Ware)ซึ่งยอมรับกนั

วามีช่ือเสียงที่สดุในพมาเชน ถวยน้ํา จานรอง โถใสของ
ต้ังแตขนาดเล็กถงึใหญ หีบใสของตางๆ สิ่งทีก่ําลงัเปน
ที่นิยมกคื็อ โถใสของทําจากขนหางมาสานกับโครงไมไผ 
มีขนาดเบาบางและบีบใหยุบ แลวกับไปคืนรูปไดดงัเดิม 
จากน้ัน ชมเจดียติโลมินโล เจดียแหงน้ีไดรับการยก
ยองวามีความสวยงามมากทั้งภายในและภายนอก  วัด
น้ีสรางแบบกออิฐถือปูน บนฐานกวางดานละ 43 เมตร องคเจดียสูง 46 เมตร ภายใน
วิหารมีชองบันได เดินขึ้นสูระเบียงช้ันบนได และวิหาร
แหงน้ีไดช่ือวาเปนวิหารองคสุดทายที่มีการสรางในแบบ
สถาปตยกรรมพุกาม ภายในวิหารมพีระพุทธรูป 4 องค
ที่ช้ันที่หน่ึงและช้ันที่สอง ภายในมีชองแสงที่เมื่อสอง
กระทบพระพุทธรูปแลวมีความงดงาม  
จากน้ันนําทานสู วหิารธรรมยังยี(Dhammayangyi 
Temple) สรางโดยพระเจานะระตู และพระองคก็เช่ือวาเปนวิหารที่ใหญที่สุดในเมือง

พุกาม สรางขึ้นเพื่อลางบาป ดวยทรงปริวติกวาผลกรรมจากการ
กระทําปตุฆาตจะติดตามพระองคไปในชาติภพหนา ต้ังโดดเดน
ยิ่งใหญตระหงานดังตาํนานที่โหดรายไดเลาตอกันมา  
ชมสะพานไมอูเบ็ง (U-Ben) สะพานไมที่ยาวที่สุดในโลกโดย
ขาราชการช้ันผูใหญช่ือวาเสาอู เสาของสะพานใชไมสักถึง 1,208 
ต น ซึ่ งมี อ ายุ ก ว า  2 0 0  ป ท อดข าม  ท ะ เลสาบ ต องต ามั น 



 

 

(Toungthamon)จาก น้ัน นําท านรวมทํ า บุญ ถวายป จจัย  ณ  วัดมหากันดายงค  
(MahaGandayon Monastery)ซึ่งเปนวัดที่ใหญที่สุดของพมาที่เมืองอมรปุระ 

      เย็น  ไ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร   
:นําทานเขาสูโรงแรมที่พัก V Hazel Hotel ,Apex Hotel,Ye Link Hotel  หรือ
เทียบเทา: 

วันทีส่าม  พิธลีางหนาพระพักตรพระมหามัยมุนี – พระราชวงัมัณฑะเลย - สนามบิน 
                 ไ อาหารเชา  
      เชา พิธลีางหนาพระพักตรพระมหามัยมุนี นมัสการพระมหามัยมนีุ อันเปนส่ิงศกัด์ิสิทธิ์สงูสุด 

1 ใน 5 แหงของพมา ถือเปนตนแบบพระพุทธรูปทองคําขนาดใหญทรงเคร่ืองกษตัริยที่
ไดรับการขนานนามวา “พระพทุธรูปทองคําเน้ือน่ิม” เปนพระพุทธรูปคูบานคูเมืองของ
ประเทศพมา คําวา มหามัยมุนี แปลวา "ผูรูอันประเสริฐ ดวยความเช่ือวาพระพุทธมหามัย
มุนีน้ีเปนพระพทุธรูปทีม่ีชีวติ ดวยเหตุที่ไดรับประทานพร หรือบางตํานานกก็ลาววาไดรับ
ประทานลมหายใจจากพระพุทธเจาจงึมีประเพณีลาง
พระพกัตรถวายโดยทกุวันตอนเชาในเวลาประมาณ  
04.00 น 
จากน้ันกลับโรงแรม   
ไบรกิารอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
จากน้ันนําทานชมพระราชวังมัณฑะเลย พระราชวงัที่
สวนใหญกอสรางดวยไมสกัที่สวยงามที่สุดแหงหน่ึงของ
เอเชียในสมัยสงครามมหา-เอเชียบูรพา หรือ
สงครามโลกคร้ังที ่2 วันที่ 20 มีนาคม 2488 
เคร่ืองบินฝ�ายสัมพันธมติรโดยกองทัพอังกฤษไดทิง้
ระเบิดจํานวนมากมายถลมพระราชวัง-มัณฑะเลยของ
พมาดวยเหตุผลวาพระราชวังน้ีเปนแหลงซองสุมกาํลัง
ของกองทพัญี่ปุ�นพระราชวังมัณฑะเลยซึ่งเปนพระราชวัง
ไมสักกถ็ูกไฟไหม เผาราบเปนหนากลองหลงเหลือกแ็ตป�อมปราการและคูน้ํารอบ
พระราชวัง ที่ยังเปนของด้ังเดิมอยูปจจบัุนพระราชวังที่เห็นอยูเปนพระราชวังที่รัฐบาลพมา
ไดจําลองรูปแบบของพระราชวงัของเกาขึ้นมา  
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู สนามบินมัณฑะเลย  

12.05 น.        เดินทางกลับสู ประเทศไทย เที่ยวบินที่ WE310 
14.35 น.        เดินทางถงึสนามบนิสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

........................................................................................ 



 

 

หมายเหต ุ: รายการทวัรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, 
การเมือง,สายการบนิ เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา 
 
หมายเหต ุ:อตัราคาบริการขางตน เปนราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมช่ัน จากสายการบนิ ดงัน้ันเม่ือทาน
ตกลงเดินทาง จายคาจอง คาทัวรแลว มิสามารถเปลี่ยนแปลง เลื่อน ยกเลกิการเดินทางได 
บรษัิทฯขอสงวนสทิธิในการคืนเงนิคาจอง คาทวัร ในทกุกรณี และกรณีทีท่านเดินทางมาจาก
ตางจังหวดัโดยเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาแจงบรษัิทกอนทําการจองตั๋วเครื่อง มิฉะน้ันบรษัิทฯ
ไมสามารถรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น กรณีกรุปออกเดินทางไมได 
 
อัตราคาบริการรวม:คาต๋ัวเคร่ืองบินไปกลบั พรอมที่พกั 2คืน พกัหองละ  2-3ทาน  อาหารทวัร (เชา 
กลางวัน และเย็นหรือค่ําตามรายการ) บัตรทองเที่ยวสถานทีต่างๆ คารถ คาจอดรถ คาทางดวน คา
มคัคุเทศก คาน้ําหนักกระเป�าไมเกิน 20กก. คาประกันอบุัติเหตุตามกรมธรรมวงเงิน1,000,000
บาทคารกัษาพยาบาลโดยความคุมครองเปนไปตามเงื่อนไขของบรษัิทฯประกนัภัยที่บรษัิททําไว(ไม
ครอบคลุมประกันสุขภาพ)**รวมคาภาษีสนามบินทกุแหงและคาภาษีน้ํามันของสายการบินตามรายการ   
*คาบรกิารน้ีรับเฉพาะนักทองเที่ยวชาวไทยเทาน้ัน   
 
ราคาทัวรไมรวม:คาใชจายสวนตวัอาทิ อาหารและเคร่ืองดืม่ที่สัง่เพิม่ โทรศัพท โทรสาร มินิบาร ทวีีชอง
พิเศษ คาทําหนังสือเดินทาง คาซักรีด คาสัมภาระทีห่นักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 30กก.) คาวีซา
พาสปอรตตางดาว  คาภาษกีารบริการ  3%  , นักทองเที่ยวชาวตางชาติ(เก็บเพิม่ 800บาท) ,  
คาทปิไกดทองถิ่น,คนขับรถ 1,000บาท ตอทริป/ทาน ,หวัหนาทัวร 300บาท ตอทริป/ทาน  
 
 เงื่อนไขในการจอง:มัดจําทานละ 5,000 บาทตอทาน  และ ชําระสวนที่เหลือกอนวันเดินทางอยาง
นอย 15 วันลวงหนา (การไมชําระเงินคามดัจาํ หรือชําระไมครบ หรือเช็คธนาคารถกูระงับการจายไมวา
ดวยสาเหตุใดใด ผูจัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง) 
 
เอกสารที่ประกอบการเดินทาง     
หนังสือเดินทางเหลืออายกุารใชงานไมตํา่กวา 6 เดือน นับจากวันหมดอายุ นับจากวันเดินทางไป-กลบั  
**กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษัทมฉิะน้ันทางบริษทัจะไมรับผิดชอบกรณีพาสปอรตหมดอายุและดาน
ตรวจปฏิเสธการออกและเขาเมืองทาน*** กรุณาสงพรอมพรอมหลักฐานการโอนเงินมดัจํา หรือสงพรอม
ยอดคงเหลือ 
 



 

 

การยกเลิกการจอง:เน่ืองจากเปนราคาโปรโมช่ัน ต๋ัวเคร่ืองบินเปนราคาแบบซื้อขาด เมื่อทานตกลงจอง
ทัวรโดยจายเงินมดัจํา หรือ คาทัวรทัง้หมดแลว ขอสงวนสิทธิในการยกเลิก การเดินทาง หรือ เล่ือนการ
เดินทาง ขอคืนเงินไมวากรณีใดทัง้สิ้น  
 
หมายเหต ุ
กรณุาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทาํการจอง เพ่ือความถกูตองและความเขาใจตรงกัน
ระหวางทานลูกคาและบรษัิทฯ และเม่ือทานชําระเงินคาจอง และหรือ คาทัวรแลว ถือวาทาน
ยอมรับเงื่อนไขของบรษัิทแลว 
 1) ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิในการยกเลกิการเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทางตํ่ากวา 20 ทาน โดย
จะแจงใหกบัทานไดทราบลวงหนาอยางนอย  7 วันกอนการเดินทาง  
2) ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร เมื่อเกิดเหตุสดุวิสัยจนไมสามารถแกไข
ได  
3) ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผดิชอบคาเสียหายที่เกิดจากสายการบิน การนัดหยุดงาน  ภัยธรรมชาติ การกอ
จลาจล การปฏวิติั อุบัติเหต ุและอ่ืน ๆ ที่อยูนอกเหนือการควบคุมของทางผูจดั หรือ คาใชจายเพิ่มเติมที่
เกิดขึ้นทางตรงหรอืทางออม เชน การเจ็บป�วย การถกูทาํราย การสูญหาย ความลาชา หรือ จาก
อุบัติเหตตุาง ๆ   
4) ขอสงวนสิทธิท์ี่จะปรับราคาตามสถานการณที่มกีารปรับขึ้นจากภาษีเช้ือเพลงิที่ทางสายการบินอาจจะ
มีการเรียกเกบ็เพิม่เติม ตลอดจนการเปล่ียนแปลงเที่ยวบินและตามตารางบินของสายการบิน   
5) หากมกีารถอนตัวหรือไมไดใชบริการตามทีจ่องระบุเอาไวหรือกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง ผูจัด
ถือวาผูทองเที่ยวสละสิทธิ์และจะไมรับผดิชอบคาบริการที่ไดชําระไว ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เน่ืองจาก
คาใชจายที่ทานไดจายใหกับผูจัด เปนการชําระแบบยืนยันการใชบริการแบบผูจดัเปนตัวแทนนายหนา ผู
จัดไดชําระคาใชจายทัง้หมดใหแกผูใหบริการในแตละแหงแบบชําระเตม็มีเงือ่นไข   
6) กรณีเกิดความผดิพลาดจากตัวแทนหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา เปลี่ยนแปลง 
การบริการจากสายการบิน บริษัทขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบริการ ผูจดัจะดาํเนินโดยสุดความสามารถที่
จะประสานงานใหเกิดประโยชนสูงสดุแกลกูคา แตจะไมคืนเงินใหสําหรับคาบริการน้ัน ๆ  
7) การประกันภัย ทีบ่ริษัทไดทาํไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เปนการการประกันอุบัติเหตุจากการ
เดินทางทองเที่ยวเทาน้ัน ไมไดครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไขไดป�วย ทานสามารถขอดูเงื่อนไขกรม
ธรรมของบริษัทได และทางบริษทัถอืวาทานไดเขาใจและยอมรับขอตกลงแลวเมื่อทานชําระเงินคาทวัร   
(ทานสามารถซื้อประกันสุขภาพ ในระหวางการเดินทางได จากบริษัท ประกันทั่วไป)  
7) มคัคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคาํสัญญาใด ๆ ทัง้สิ้นแทนผูจัด  นอกจาก
มีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกาํกับเทาน้ัน  
8) ผูจัดจะไมรับผดิชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ 
ในกรณีทีผู่เดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกองตรวจคนเขา



 

 

เมืองหรือกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทองเที่ยว อันเน่ืองมาจากการกระทาํที่สอไปในทางผดิ
กฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  
 
 

 


